
Mantra
LaDonna

Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys su vitaminais ir          
mikroelementais, kurio sudėtyje

 > Sojos izo� avonai

Specialiai moterims
Menopauzė...kam tai rūpi?

iš gamtos

iš gamtos



Menopauzė – naujas gyvenimo etapas!

Būkite sveika menopauzės metu su unikaliu maistinių medžiagų / augalų 
deriniu, kurio sudėtyje:
> 40% sojos ekstraktas 250 mg*
 įskaitant sojos izofl avonus 100 mg*
> Cinkas 5 mg*
> Vitaminas B6  4 mg*
> Folio rūgštis  400 µg*µg*
> Vitaminas DVitaminas D33 20 µg* 20 µg*
> Vitaminas BVitaminas B1212 9 µg* 9 µg*

    (* paros dozė)

Menopauzė s metu pasireiš kia natū ralus hormonų  pusiausvyros pokytis. 
Bū tent tada ž enkliai sumaž ė ja moters darbingumas ir gyvenimo kokybė , o 
estrogenų  trū kumas sukelia simptomus
> karščio pylimą
> sumažėjusi psichinė ir fi zinė veikla
> sutrikęs miegas, naktinis prakaitavimas
> nusilpusi imuninė sistema
> pasidaro trapesni ir dažniau lūžta kaulai
Specialūs augalai, ypatingi vitaminai ir mikroelementai gali sumažinti ne-
pageidaujamus menopauzės simptomus. Taigi būtinas ypatingas maistinių 
medžiagų derinys. 

> Soja – soja turtingas maistas seniai yra tradicinė  Azijos š alių  mity-
bos dalis. Pastaraisiais metais buvo atlikti intensyvū s sojos turinč ių  
produktų  tyrimai. Š iuo pož iū riu svarbų  vaidmenį  atlieka sojos 
izo� avonai (natūralus fi toestrogenas). Menopauzės metu būtent jie yra 
vertingas indėlis į sveikatą.

> Remiantis sveikos mitybos tyrimų žiniomis, vitaminas B6 atlieka svarbų 
vaidmenį, reguliuojant hormonų pusiausvyrą. Be to,  vitaminas B12, folio 
rūgštis ir vitaminas D3 padeda normaliai veikti imuninei 

 sistemai. Cinkas apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra LaDonna papildus?
> Tai stiprus poveikis dėka unikalaus sojos derinio su vitaminais ir

mikroelementais
> reguliuoja hormonų pusiausvyrą
> prisideda prie normalios psichologinės funkcijos palaikymo
> padeda išlaikyti įprastą kaulų struktūrą ir tvirtumą
> apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
> palaiko normalias imuninės sistemos funkcijas
> palaiko normalią homocisteino apykaitą

Mantra LaDonna
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................  30 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
po 1 kapsulę per parą

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


